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1. Audio
K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle?
V: Voit selata kaikkia saatavana olevia äänilähteitä painelemalla painiketta RADIO. Voit selata kaikkia saatavana
olevia medialähteitä painelemalla painiketta MEDIA.
K: Miten voin hakea tiettyä radioasemaa tai kappaletta?
A: Valitse haluttu äänilähde. Paina sitten painiketta "Selaa" audiopääikkunassa hakeaksesi radioasemaa tai
kappaleen nimeä. Vihje: Vaihtoehtoisesti voit painaa audiopääikkunan keskikohtaa tai kiertää valikkonuppia.
K: Miksi en pääse soittolistoihini ja albumeihini, kun yhdistän laitteen (esim. älypuhelimen) Bluetoothilla® ? Se toimii
aina, kun liitän saman laitteen USB:llä.
V: Bluetoothilla® yhdistetyn laitteen sisältämän musiikin selaaminen vaatii, että laite tukee Bluetooth®protokollaa AVRCP 1.4. Tarkista laitteen käyttöohjeesta, tukeeko se AVRCP 1.4:ää.
K: Miksi kappaleen nimi ei näy näytöllä kuunnellessani musiikkia esim. älypuhelimestani Bluetoothilla®?
V: Metadatan, kuten artistin ja kappaleen nimen, näyttäminen infotainment-näytöllä toistettaessa musiikkia
Bluetoothilla® edellyttää, että laitteesi tukee Bluetooth-standardia AVRCP 1.3 (tai uudempi).
K: Miksi en kuule musiikkia, kun ulkoinen laite (esim. USB:llä tai Bluetoothilla®) on liitettynä?
V: Liitettyäsi ulkoisen laitteen valitse oikea äänilähde painamalla painiketta MEDIA. Riippuen laitteeseesi
tallennettujen tiedostojen määrästä indeksointi voi kestää useita sekunteja.
K: Kuinka montaa mp3-tiedostoa infotainment-järjestelmä tukee?
V: Infotainment-järjestelmä tukee 10.000 kappaletta.
K: Miten kytken päälle ja pois TP:n (Traffic Program)?
V: TP voidaan kytkeä päälle audiovalikosta. Paina painiketta “VALIKKO” audiopääikkunan oikeassa alakulmassa.
K: Miten voin muuttaa äänensävyasetuksia?
V: Äänensävyä voidaan säätää audiovalikosta. Paina painiketta “VALIKKO” audiopääikkunan oikeassa
alakulmassa. Äänensävyasetukset vaikuttavat kaikkiin äänilähteisiin. Vihje: Vaihtaaksesi nopeasti
äänensävyasetusten välillä voit tallentaa niitä suosikkeina.
K: Miksi en voi valita liitettyä USB-laitettani ohjauspyörän säätimillä tai radion säätimillä?
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V: Varmista, että liittämälläsi USB-laitteella on nimi (esim "oma USB-tikku").
Paluu hakemistoon
2. Navigointi (vain Navi 900 IntelliLink)
K: Miten syötän osoitteen ja käynnistän reittiopastuksen?
V: Paina Kotisivulla "NAV" päästäksesi navigoinnin pääikkunaan, jossa on kartta. Paina "MÄÄRÄNPÄÄ" ikkunan
alareunassa ja valitse määränpään tyyppi kuten osoite, risteys tai POI-piste (esim. huoltoasema).
K: Miksi en voi aloittaa reittiopastusta älypuhelimeeni tallennetusta osoitteesta, kun se on liitetty Bluetoothilla®?
V: Joissakin tapauksissa infotainment-järjestelmä ei ehkä pysty lukemaan yhteystietoja. Tarkasta, että
yhteystietosi osoite on tallennettu oikein. Vihje: Yritä rajoittaa yhteystiedon osoite kaupunkiin, kadun nimeen ja
talon numeroon, jättäen postinumeron pois.
K: Miten peruutan aktiivisen navigoinnin reittiopastuksen?
V: Aktiivisen reittiopastuksen peruuttamiseksi paina punaista painiketta “X” karttanäytön vasemmalla reunalla.
Jos karttanäytössä ei ole “X”-painiketta, napauta karttaa kerran tuodaksesi sen näyttöön muiden painikkeiden
kanssa.
K: Miten voin poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön navigoinnin ääniopasteet, kun reittiopastus on aktiivinen
ajaessani?
V: Navigoinnin ääniopasteiden poistamiseksi käytöstä tai käyttöön ottamiseksi opastuksen aikana paina
kaiuttimen kuvaketta karttanäytön vasemmalla reunalla. Jos karttanäytössä ei ole kaiuttimen kuvaketta, napauta
karttaa kerran tuodaksesi sen näyttöön muiden painikkeiden kanssa. Vihje: Voit asettaa navigoinnin ääniopasteet
poistettavaksi käytöstä vain, kun sinulla on puhelu auki.
K: Miten voin vaihtaa näytöllä saapumisajan, jäljellä olevan matkan ja matka-ajan aktiivisen reittiopastuksen
aikana?
V: Vaihtaaksesi saapumisajan, jäljellä olevan matkan ja matka-ajan välillä paina aika/matka-tietoa
navigointikartalla.
K: Miten voin kuunnella ääniopasteen uudelleen aktiivisen reittiopastuksen aikana?
V: Yksityiskohtaiset tiedot tulevista navigointitapahtumista ja opasteen toistamiseksi paina suuntanuolta
navigointikartalla.
K: Voinko tallentaa kiinnostavat kohteet ja osoitteet?
V: Kyllä, monien muiden elementtien tavoin kiinnostavat kohteet ja osoitteet voidaan tallentaa suosikkeihin.
Paluu hakemistoon
3. Puhelin
K: Miten liitän puhelimeni pariksi infotainment-järjestelmän kanssa Bluetoothilla®?
V: Yhdistääksesi puhelimesi infotainment-järjestelmään Bluetoothilla® varmista ensin puhelimesi asetuksista, että
Bluetooth® on päällä ja että puhelin on asetettu näkymään muille Bluetooth® -laitteille. Napauta infotainmentjärjestelmän Kotisivulla painiketta "PUHELIN" ja sitten "Yhdistä laite". Valitse puhelimesi löydettyjen laitteiden
luettelosta ja hyväksy yhteyspyyntö sekä infotainment-järjestelmässä että puhelimessa. Pariliitoksen luomisen
jälkeen eräät puhelimet pyytävät lisäksi vahvistusta yhteystietojen ja tekstiviestien siirtämiselle.
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K: Miksi älypuhelimeni ei kytkeydy infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®?
V: Varmista, että puhelimesi Bluetooth on aktivoitu ja puhelin näkyy muille laitteille. Tarkasta, onko
matkapuhelimesi yhteensopiva infotainment-järjestelmän kanssa osoitteessa:http://www.opel.fi/experienceopel/mobile-compatibility.html
K: Miksi älypuhelimeni yhteystietoluettelo ja puheluluettelo ovat tyhjiä infotainment-näytöllä, kun puhelin on
liitetty Bluetoothilla®?
V: Yhteystietoluetteloon pääsemiseksi älypuhelimen on tuettava PBAP (Phone Book Access Profile) Bluetooth® protokollaa. Joissakin puhelimissa on asetettava pääsyoikeudet yhteystiedoille ja puhelulokeille yhdistettäessä
puhelin infotainment-järjestelmään. Varmista, että puhelimesi pääsyoikeusasetukset ovat oikeat. Huomaa, että
SIM-kortille tallennettuja yhteystietoja ei voida näyttää. Osoitekirjasi koosta riippuen sen lataaminen
infotainment-järjestelmään voi kestää muutaman minuutin. Jos ongelma ei poistu, kokeile älypuhelimesi
ohjelmiston päivittämistä.
K: Voinko lajitella älypuhelimeni yhteystiedot etu- ja sukunimen perusteella infotainment-järjestelmässä?
V: Yhteystietojen lajittelujärjestyksen muuttamiseksi infotainment-järjestelmässä napauta "Lajittelujärjestys"
yhteystietoluettelon oikeassa yläkulmassa.
K: Miksi musiikkikappale, joka on valittu älypuhelimen ääniohjauksella (esim. Apple Siri®), ei soi, vaikka puhelimeni
on yhdistetty Bluetoothilla®?
V: Varmista, että Bluetooth® audio on valittu aktiiviseksi äänilähteeksi.
K: Miten voin käyttää älypuhelimeni puheentunnistusta (esim. Apple Siri® tai Google Voice) infotainmentjärjestelmässä?
V: Varmista ensin, että älypuhelimesi on yhdistetty infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®. Paina pitkään
ohjauspyörän säätimien ääniohjauspainiketta käynnistääksesi älypuhelimesi. Huomaa: Jotkin älypuhelimen
puheentunnistustoiminnot voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miksi en näe kaikkia älypuhelimeni yhteystietoon merkittyjä puhelinnumeroita infotainment-näytössä, vaikka
puhelimeni on yhdistetty Bluetoothilla®?
V: Yhteystiedolla voi olla puhelimessa useita puhelinnumeroita, esim. "matkapuhelin", "työ" jne.
Varmista, että yhteystiedoissasi olevilla kontakteilla on vain yksi lisäpuhelinnumero luokkaa kohti, merkittynä
"muu", "vaihtoehtoinen" tai vastaava.
K: Käyttääkö Bluetoothilla® yhdistetty älypuhelimeni auton antennia puheluihin?
V: Puhelut kulkevat älypuhelimen oman antennin kautta. SAP-tukea (sim access profile) ei ole.
K: Olen yhdistänyt Apple iPhoneni Bluetoothilla® infotainment-järjestelmään ja haluan vastata vanhempaan
tekstiviestiin. Miksi infotainment-järjestelmän saapuneiden tekstiviestien laatikko on tyhjä ja miksi en voi lähettää
tekstiviestiä?
V: Valitse iPhonesta Bluetooth®-yhteys infotainment-järjestelmääsi ja varmista, että "Näytä ilmoituskeskus" on
valittuna.
Infotainment-järjestelmä näyttää saapuneissa viesteissä vain ne, jotka ovat saapuneet iPhonen ollessa
yhdistettynä infotainment-järjestelmään Bluetoothilla®; vanhempia viestejä ei näytetä. Lähettääksesi uuden
tekstiviestin tai vastataksesi tekstiviestiin käytä Siriä® tai Apple CarPlayta™.
Paluu hakemistoon
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4. Apple CarPlay™
K: Mikä on Apple CarPlay?
V: Apple CarPlay on yksinkertainen ja älykäs tapa käyttää Apple iPhonea® autossa. Apple CarPlayn kautta voit
käyttää auton kosketusnäytön ja puheentunnistuksen kautta puhelimen näyttöä ja eräitä autokäyttöön
optimoituja sovelluksia ja toimintoja.
K: Miten Apple CarPlay poikkeaa puhelimen käytöstä ajon aikana?
V: Apple CarPlay hyödyntää äänikomentoja kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja näyttää suuremmat,
yksinkertaisemmat sovellusten ikkunat infotainment-näytössä. Se auttaa kuljettajaa pitämään katseensa tiessä ja
kädet ohjauspyörässä. Lisäksi voit käyttää tiettyjä sovelluksia Apple CarPlayn kautta, mikä auttaa vähentämään
häiriötekijöitä. Luettelo saatavana olevista sovelluksista osoitteessa http://www.apple.com/ios/carplay/.
K: Mitä sovelluksia on saatavana Apple CarPlayn kanssa?
V: Apple CarPlayn kanssa käytettävissä ovat vain autokäyttöön optimoidut ja Applen hyväksymät sovellukset.
Luettelo saatavana olevista sovelluksista osoitteessa http://www.apple.com/ios/carplay/.
K: Miksi jotkin Apple CarPlayn toiminnot eivät ole käytettävissä ajon aikana?
V: Turvallisuussyistä jotkin Apple CarPlayn toiminnot (esim. pääsy puhelimen osoitekirjaan) eivät ole käytettävissä,
kun auto liikkuu. Käyttääksesi niitä käytä Siri® -ääniohjausta tai pysäköi auto ja kytke seisontajarru puhelimen
käyttämiseksi.
K: Mistä tiedän, tukeeko puhelimeni Apple CarPlayta?
V: Apple CarPlay toimii iPhone 5:n ja uudempien kanssa. Tietoja puhelimen yhteensopivuudesta osoitteessa
http://www.apple.com/ios/carplay/.
K: Autoni tukee Apple CarPlay:ta, mutta CarPlay ei ole saatavana maassani. Kun se tulee saataville, mitä minun on
tehtävä, että voin käyttää CarPlayta autossani?
V: Se on yksinkertaista.
Yhdistä yhteensopiva iPhone (iOS 5 tai uudempi) infotainment-järjestelmään Lightning-kaapelilla Apple CarPlayn
käynnistämiseksi. Autosi ei tarvitse päivitystä.
K: Autossani on vanhempi infotainment-järjestelmä, joka ei ole yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa.
Voiko autoni infotainment-järjestelmän päivittää yhteensopivaksi CarPlayn kanssa?
V: Ei. Vanhempaa infotainment-järjestelmää ei voi päivittää yhteensopivaksi Apple CarPlayn kanssa.
K: Maksaako Apple CarPlay erikseen?
V: Apple CarPlay-yhteensopivuus on IntelliLink-infotainment-järjestelmään sulautettu ominaisuus, ei erillinen
toiminto. Tämä ominaisuus sisältyy hintaan. Eräät sovellukset, joita käytät autossa yhteensopivan puhelimen
kautta, voivat aiheuttaa lisäkuluja sovellusten kautta tehdyillä ostoilla tai tiedonsiirron vuoksi, erityisesti
ulkomailla. Sellaisia ovat esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelut ja navigointisovellukset. Jos autosi on varustettu
OnStar® 4G LTE -palvelulla ja saatavana olevalla WiFi-tukiasemalla (ei saatavana kaikilla markkinoilla), voit
yhdistää yhteensopivan puhelimen ja käyttää auton nettiyhteyttä.
K: Miten voin selvittää helposti, onko autoni infotainment-järjestelmä yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa?
V: Jos autosi infotainment-järjestelmä on yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa, Kotisivulla on kuvake
“PROJEKTIO”.
K: Miten aloitan Apple CarPlayn käytön?
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V: Varmista ensin, että iPhonessasi on viimeisin iOS-versio. Tarkista, tukeeko iPhonesi Apple CarPlayta ja onko
CarPlay saatavana maassasi. Käyttääksesi CarPlayta noudata seuraavia ohjeita:
1. Varmista, että iPhonesi Siri® on aktivoitu.
2. Yhdistä iPhone infotainment-järjestelmään Lightning-kaapelilla. Parhaan suorituskyvyn saat käyttämällä
puhelimen valmistajan toimittamaa Lightning-kaapelia.
3. Avaa iPhonesi lukitus ja anna CarPlayn ottaa yhteys iPhoneesi. Jos CarPlay ei käynnisty automaattisesti,
paina CarPlay-kuvaketta infotainment-järjestelmän Kotisivulla. Huomaa, että jotkin CarPlayn toiminnot
kuten musiikin suoratoisto ja Siri®-puheentunnistus voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miten käytän Apple CarPlayta?
V: Käynnistettyäsi Apple CarPlayn infotainment-järjestelmän näyttöön tulee CarPlay-kotinäyttö ja käytettävissä
olevat sovellukset. Lisää sovelluksia voi olla käytettävissä kotinäytön lisäsivuilla, jotka saat näyttöön
pyyhkäisemällä näyttöä sormella vasemmalle tai oikealle. Käynnistä haluttu sovellus napauttamalla sen
kuvaketta. Palaa kotinäyttöön napauttamalla CarPlay-kotipainiketta näytön vasemmassa alakulmassa. Käynnistä
Siri®-puheentunnistus pitämällä CarPlay-kotipainiketta painettuna. Voit käynnistää Sirin® myös painamalla
pitkään ohjauspyörän puheentunnistuspainiketta.
K: Miten käynnistän Sirin® ja mitä voin sanoa?
V: Käynnistääksesi Sirin® paina pitkään ohjauspyörän puheentunnistuspainiketta tai CarPlay-kotipainiketta.
Huomaa, että Siri® voi vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden. Käyttäessäsi Siriä® voit soittaa puheluita, saada
ohjeita, toistaa musiikkia, kysyä säästä tai muita asioita, joihin käytät Siriä® iPhonessasi.
K: Miten palaan takaisin auton infotainment-järjestelmään kuunnellakseni radiota, kun Apple CarPlay on
käytössä?
V: Vaihda infotainment-järjestelmään painamalla infotainment-järjestelmän Koti-painiketta. Vaihda takaisin
CarPlay-toimintoon painamalla pitkään kotipainiketta. Vihje: Vaihda äänilähteiden tai radioasemien välillä
ohjauspyörän tai infotainment-järjestelmän säätimien painikkeilla.
K: Voinko kytkeä Apple CarPlayn kokonaan pois?
V: Kyllä. Avaa infotainment-järjestelmän asetukset ja kytke Apple CarPlay pois päältä. Voit kytkeä CarPlayn
uudelleen päälle milloin vain.
K: Apple CarPlay ei käynnisty autoni infotainment-järjestelmässä. Mitä voin tehdä?
V: Varmista, että olet noudattanut Apple CarPlayn käyttöönottoohjeita. Varmista, että CarPlay on kytketty päälle
autosi infotainment-järjestelmässä ja että yhdistät puhelimesi siihen alkuperäisellä USB-kaapelilla. Yhdistämisen
jälkeen puhelimesta on ehkä vahvistettava eräitä laitteen asetuksia. Varmista, että infotainment-järjestelmäsi
päiväys ja kellonaika ovat oikeat.
K: Miksi Siri® ei ymmärrä, mitä sanon?
V: Käynnistettyäsi Sirin® odota merkkiääntä, ennen kuin alat puhua. Siri® voi vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miksi Apple CarPlayn käytössä on ongelmia (esim. musiikin toisto katkeaa tai Siri® ei reagoi)?
V: Jos sinulla on ongelmia CarPlayn käytössä, tarkasta iPhonesi internetyhteys. Jos olet yhdistänyt iPhonesi OnStar
® 4G LTE WiFi-yhteyspisteeseen, tarkasta WiFi-yhteyspisteen yhteys. Jotkin CarPlayn toiminnot kuten musiikin
suoratoisto ja Siri®-puheentunnistus voivat vaatia 3G- tai 4G-internetyhteyden.
K: Miten olette suojanneet auton kyberhyökkäyksiä vastaan?
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V: Suhtaudumme asiakkaidemme turvallisuuteen erittäin vakavasti. Lähestymistapamme ajoneuvon sisäiseen
kyberturvallisuuteen on monitahoinen ja suunnittelemme auton järjestelmät niin, että ne voidaan päivittää
kehittyneemmillä turvamenetelmillä, kun mahdollisia turvallisuusuhkia kehittyy.
Paluu hakemistoon
5. Puheentunnistus
K: Puheentunnistus ei aina tunnista komentojani. Miten voin parantaa puheentunnistuksen tehokkuutta?
V: Yritä puhua luonnollisesti, ei liian nopeasti tai äänekkäästi. Painettuasi puheentunnistuksen painiketta odota
merkkiääntä ja puhu sen jälkeen. Katso infotainment-järjestelmän näytöstä esimerkkejä järjestelmän tuntemista
äänikomennoista, joita voit käyttää.
K: Miten voin keskeyttää puheentunnistuksen äänikehotteen ja sanoa komennon, ilman että joudun odottamaan
kehotteen päättymistä?
V: Voit keskeyttää äänikehotteen milloin vain painamalla ohjauspyörässä olevaa puheentunnistuksen painiketta.
Odota merkkiääntä ja puhu sen jälkeen.
K: Miksi puheentunnistus ei ymmärrä minua, kun sanon navigoinnin määränpään?
V: Navigointiosoitteen syöttämisessä puheentunnistuksella on noudatettava maakohtaista syöttöjärjestystä.
Englanninkielisten asetusten järjestys on: talon numero, kadun nimi ja paikkakunta.
Painettuasi puheentunnistuspainiketta katso infotainment-järjestelmän näytöstä tai infotainment-järjestelmän
käyttöohjeesta esimerkkejä järjestelmän tuntemista äänikomennoista, joita voit käyttää.
Paluu hakemistoon
6. Mittaristo värinäytöllä
K: Miten voin ohjata värinäytöllistä mittaristoa ohjauspyörän säätimillä?
V: Värinäytöllisellä mittaristolla voit ohjata eräitä auton tai infotainment-järjestelmän toimintoja, kuten tarkistaa
renkaiden ilmanpaineet tai soittaa puhelun. Voit ohjata värinäytöllistä mittaristoa ohjauspyörän oikean puolen
säätimillä. Paina vasenta nuolta siirtyäksesi päävalikkoon. Valitse kohde valikosta siirtymällä sen kohdalle ylös/alas-nuolilla ja painamalla keskellä olevaa rastia. Joissakin valikoissa on alavalikoita lisätoimintoja varten.
Alavalikon avaamiseksi paina oikeanpuoleista nuolipainiketta.
K: Miten voin muuttaa mittariston näytössä näkyvien info-sivujen lukumäärää?
V: Voit valita ja poistaa valinnan yksittäisiltä sivuilta ohjauspyörän säätimillä. Paina ohjauspyörän säätimien
vasenta nuolipainiketta päästäksesi "Asetuksiin" ja valitse "Info-sivuja"
K: Mitä 8" värinäytöllisen mittariston teemat “Sport” ja “Tour” ovat?
V: 8" värinäytöllisessä mittaristossa on kaksi graafista teemaa. "Sport"-teema painottaa auton tietoja ja "Tour"teema infotainmentiin liittyviä. Vaihtaaksesi Sport- ja Tour-tilan välillä paina ohjauspyörän säätimien vasenta
nuolipainiketta ja valitse "Asetukset" ja sitten "Näytä teema".
Paluu hakemistoon
7. Suosikit
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K: Mikä on suosikki?
V: Suosikki on infotainment-näytön alareunassa näkyvään suosikkiluetteloon tallennettava elementti.
Suosikki voi olla radioasema, puhelimen yhteystieto, musiikkisoittolista, navigointiosoite tms. Voit tallentaa
suosikkeihin usein käyttämiäsi elementtejä ja käyttää niitä napauttamalla vastaavaa suosikkia. Jos esimerkiksi
tallennat määränpään suosikkeihin, suosikin napauttaminen käynnistää reittiopastuksen tähän määränpäähän.
K: Suosikkiluettelo on kadonnut. Miten saan sen näkyviin?
V: Eräissä valikoissa suosikkiluettelo on piilotettu tilan säästämiseksi. Voit ottaa suosikkiluettelon esiin milloin vain
painamalla näytön alareunassa olevia nuolia tai nostamalla vuorovaikutuspalkkia ylöspäin sormieleellä näytön
alareunasta.
K: Miten voin tallentaa uuden suosikin?
V: 1. Radioaseman tallentaminen suosikkeihin:
Tallentaaksesi parhaillaan kuunneltavan radioaseman suosikkeihin mene radion pääikkunaan ja pidä mitä
tahansa suosikkipainiketta painettuna näytön alareunassa, kunnes kuulet merkkiäänen ja suosikin nimeksi on
vaihtunut radioasema.
2. Musiikkikappaleen, albumin tai soittolistan tallentaminen:
Tallentaaksesi parhaillaan toistettavan musiikkikappaleen suosikkeihin mene median pääikkunaan ja pidä
mitä tahansa suosikkipainiketta painettuna näytön alareunassa, kunnes kuulet merkkiäänen ja suosikin
nimeksi on vaihtunut kappaleen nimi. Tallentaaksesi albumin tai soittolistan napauta "Selaa" median
pääikkunassa. Valitse "ALBUMIT" tai "SOITTOLISTAT", ja sen jälkeen pidä painettuna mitä tahansa
suosikkipainiketta näytön alareunassa. Infotainment-järjestelmä pyytää valitsemaan suosikiksi
tallennettavan kohteen. Valittuasi kohteen suosikin nimeksi on vaihtunut albumin tai soittolistan nimi.
3. Puhelimen yhteystiedon tallennus:
Tallentaaksesi puhelimen yhteystiedon yhdistä ensin puhelin Bluetoothilla®. Napauta "KONTAKTIT"
puhelimen pääikkunassa ja sen jälkeen pidä painettuna mitä tahansa suosikkipainiketta näytön alareunassa.
Infotainment-järjestelmä pyytää valitsemaan suosikiksi tallennettavan kohteen. Valittuasi kohteen suosikin
nimeksi on vaihtunut yhteystiedon nimi. Vihje: Jos suosikkiluettelo on piilotettu, vedä se esiin näytön
alareunasta sormieleellä.
4. Määränpään tallentaminen:
Navigoinnin määränpään tallentamiseksi käynnistä ensin reittiopastus määränpäähän. Tallenna osoite
suosikkeihin navigoinnin karttanäytössä pitämällä mitä tahansa suosikkipainiketta painettuna näytön
alareunassa, kunnes kuulet merkkiäänen ja suosikin nimeksi on vaihtunut osoite. Vihje: Jos suosikkiluettelo on
piilotettu, vedä se esiin näytön alareunasta sormieleellä.
K: Miten voin nimetä uudelleen, poistaa tai siirtää suosikkejani?
V: Suosikkeja voidaan nimetä uudelleen, poistaa tai siirtää vaihtamalla ikkunaan "ASETUKSET", valitsemalla
"Radion asetukset" ja painike "Suosikkien hallinta".
Paluu hakemistoon
8. Video
K: Miten voin toistaa videoita ulkoiselta laitteelta, esim. USB-muistitikulta?
V: Seuraavia videotiedostomuotoja tuetaan: .avi, .mpg, .mp4, .xvid ja .wmv. Liitä videoita sisältävä laite
infotainment-järjestelmään USB-kaapelilla. Vaihda vastaavaan äänilähteeseen painamalla MEDIA ja paina
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painiketta "Selaa". Paina painiketta "Lisää" vuorovaikutuspalkissa alhaalla oikealla ja valitse haluttu video.
Huomaa, että videot näytetään vain, kun seisontajarru on kytketty.
K: Miksi videota toistettaessa ei näy kuvaa? Kuulen äänen.
V: Varmista, että seisontajarru on kytketty.
Paluu hakemistoon
9. Muuta
K: Voinko muuttaa Kotisivua, esimerkiksi järjestämällä näytettyjen sovellusten järjestystä ja paikkaa?
V: Kotisivun järjestämiseksi paina pitkään yhtä näytössä olevan sovelluksen symbolia, kunnes kotisivu vaihtaa
muokkaustilaan. Muokkaustilassa voit järjestää kuvakkeet yhdellä sivulla tai siirtää niitä sivujen välillä vetämällä
sovelluksen kuvakkeen haluttuun paikkaan sormella. Poistu muokkaustilasta painamalla infotainment-säätimien
Koti-painiketta.
K: Voidaanko järjestelmän aika asettaa automaattisesti?
V: Järjestelmän aika voidaan asettaa päivittymään automaattisesti. Napauta Koti-ikkunassa "ASETUKSET" ja
valitse "Aika ja päiväys".
K: Minulla on vaikeuksia näytön lukemisessa – se on liian kirkas pimeällä ja liian himmeä päivänvalossa. Miten voin
parantaa kosketusnäytön luettavuutta?
V: Näytön luettavuuden parantamiseksi voit vaihtaa yö- ja päivänäytön sekä automatiikan välillä painamalla
painiketta "ASETUKSET" Kotisivulla. Valitse asetusvalikosta "Näyttö". Vihje: Parhaan tuloksen saat valitsemalla
auto-tilan. Mittariston ja infotainment-näytön kirkkautta voit säätää käsin auton valokytkimen lähellä olevalla
säätimellä.
K: Miten voin kytkeä Infotainment-järjestelmä pois?
A: Paina ja pidä infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuuden säätönuppia painettuna. Vihje: Sammuttaaksesi
vain näytön, mutta jatkaaksesi musiikin kuuntelua valitse "ASETUKSET" ja "Näyttö".
Paluu hakemistoon
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